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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงบรรยายเพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกระบวนหย่าเครื่องช่วย
หายใจและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ การศึกษาครั้ง
นี้ใช้ The Nursing Role Effectiveness Model เป็นกรอบแนวคิด กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
ตามเกณฑ์ จำ�นวน 80 รายจาก 6 หอผูป้ ว่ ยทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่เครือ่ งช่วยหายใจ ในหอผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่
สามัญ หอผูป้ ว่ ยหนักศัลยกรรมและอายุรกรรม  เครือ่ งมือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการหย่าเครื่องช่วยหายใจ และแบบสอบถามการปฏิบตั เิ กี่ยวกับกระบวนการหย่าเครือ่ งช่วย
หายใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ ด้วยสถิติ Pearson Product
Moment Correlation และ Chi-square
ผลการวิจัย พบว่า ค่าคะแนนความรู้ของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับกระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ร้อยละ
70 อยู่ในระดับตํ่า และร้อยละ 30 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการปฏิบัติของพยาบาลพบว่า ร้อยละ 62.5 มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับดี ที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 33.8) นอกจากนี้พบว่า การอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ใส่
เครื่องช่วยหายใจเป็นปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์กับความรู้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p = .001) ผลการวิจัยนี้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรพยาบาลเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลต่อไป
คำ�สำ�คัญ: ความรู้และการปฏิบัติ การหย่าเครื่องช่วยหายใจ

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการ
แพทย์สามารถช่วยทำ�ให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรง
พยาบาลมีอัตราการรอดชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยวิกฤตทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้อปุ กรณ์เพือ่ ช่วยชีวติ
เช่น เครื่องช่วยหายใจ จากสถิติพบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในหอผูป้ ว่ ย วิกฤตมากกว่าร้อยละ 40 ใช้เวลาไปกับ
การใช้เครื่องช่วยหายใจและร้อยละ 10-20 ของผู้ป่วย
ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจพบว่ามีปัญหาความยากและเกิด
ความล่าช้าในกระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจรวมถึง
ขัน้ ตอนการถอดท่อช่วยหายใจส่งผลทำ�ให้มกี ารใช้เครือ่ ง

ช่วยหายใจนานขึ้น 1   อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องช่วย
หายใจไม่ได้เป็นการรักษาโดยตรงแต่มวี ตั ถุประสงค์เพือ่
ลดภาวะของงานและกล้ามเนื้อในระบบการหายใจรวม
ทั้งช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนที่ปอดอย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหายใจล้มเหลวอย่าง
เฉียบพลัน2   จนกระทัง่ เมือ่ พยาธิสภาพทีเ่ ป็นสาเหตุของ
การใช้เครื่องช่วยหายใจได้รับการรักษาหรือแก้ไขดีขึ้น
แล้ว ทีมผู้ดูแลควรพิจารณายุติการใช้เครื่องช่วยหายใจ
ทันที3  
เป้าหมายหลักสำ�คัญของการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจคือ การหยุดใช้เครื่องช่วยหายใจ
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ให้เร็วทีส่ ดุ เท่าทีม่ โี อกาสจะทำ�ได้4 เนือ่ งจากการใช้เครือ่ ง
ช่วยหายใจเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทัง้
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ด้านร่างกายได้แก่ ความดัน
โลหิตตํ่าจากการไหลเวียนของเลือดกลับสู่หัวใจน้อยลง
เกิดแผลและเลือดออกในกระเพาะอาหาร เกิดความไม่
สุขสบายและเจ็บปวด มีภาวะกล้ามเนื้อหายใจอ่อนแรง
และการบาดเจ็บของถุงลมปอด5 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาวะ
ปอดอักเสบจากการใช้เครือ่ งช่วยหายใจ (VAP) ซึง่ ทำ�ให้
ผู้ป่วยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 20-706 และจะ
เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการใช้เครื่องช่วยหายใจ โดย
พบว่าผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นระยะเวลา 10 วัน
เสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบติดเชื้อร้อยละ 6.5 และ
อัตราเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19 และ 28 หากผู้ป่วย
ใช้เครื่องช่วยหายใจนาน 20 และ 30 วันตามลำ�ดับ7  ผล
กระทบด้านจิตใจของผู้ป่วย ได้แก่ คุณภาพของการ
นอนหลับลดลง8 มีภาวะเครียดจากปัญหาการสื่อสาร9
ผลกระทบต่ อ ครอบครั ว สภาพสั ง คมและเศรษฐกิ จ
ของผู้ป่วย โรงพยาบาลต้องรับภาระเรื่องการรักษาดูแล
ผูป้ ว่ ยปอดอักเสบจากการใช้เครือ่ งช่วยหายใจรวมถึงค่า
ใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มขึ้น10
ในการดูแลผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ จำ�เป็น
ต้องอาศัยทีมบุคลากรทางสุขภาพที่มีความรู้และทักษะ
ในการประเมินความพร้อมในการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจ
รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิก
มาประกอบการตัดสินใจให้ผู้ป่วยได้รับการหย่าเครื่อง
ช่วยหายใจอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม จากการทบทวน
วรรณกรรม มีการศึกษาพบว่าผู้ป่วยไม่ได้รับการหย่า
เครื่ อ งช่ ว ยหายใจในเวลาที่ เ หมาะสม ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
ผู้ป่วยขาดการติดตาม และประเมินความพร้อมในการ
หย่าเครื่องช่วยหายใจ ในขณะที่ผู้ป่วยมีความพร้อมใน
การหย่าเครื่องช่วยหายใจแล้ว11
พยาบาลเป็นบุคลากรในทีมสุขภาพทีส่ �ำ คัญใน
อันที่จะมีส่วนช่วยให้การหย่าเครื่องช่วยหายใจเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาในประเทศอังกฤษ
พบว่ามี 3 ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้พยาบาลตัดสินใจเริ่ม
หย่าเครื่องช่วยหายใจได้แก่ 1) กระบวนการตัดสินใจ
เฉพาะบุคคล ทีใ่ ช้ประสบการณ์เป็นหลักโดยมีพนื้ ฐานมา
จากความรู้และทักษะ 2) ปัจจัยด้านพยาธิสรีรวิทยา ซึ่ง
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เกี่ยวข้องกับการเลือกเวลาที่เหมาะสมในการหย่าเครื่อง
ช่วยหายใจ การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดทางกายภาพ
สภาพการทำ�งานของอวัยวะดีขนึ้ โรคร่วมและประวัตกิ าร
เจ็บป่วย การเตรียมความพร้อมในการหย่าเครื่องช่วย
หายใจ และ 3) การทำ�งานร่วมกันของทีมสาขาวิชาชีพ12
นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลที่
มีความสัมพันธ์กับความรู้ทักษะในการหย่าเครื่องช่วย
หายใจของพยาบาล จากการศึกษาของ Perrie13 พบว่า
พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การ
ฝึกอบรมเฉพาะทางมีความรูแ้ ตกต่างจากพยาบาลกลุม่ ที่
ไม่ได้รับการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังพบว่าพยาบาลขาด
ความรู้ ในเรือ่ งของการจัดการความเจ็บปวด การควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดและการหย่าเครื่องช่วยหายใจ การ
ศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของนิตยา ภิญโญคำ�14 ที่
พบว่าพยาบาลหอผูป้ ว่ ยวิกฤตขาดความรูแ้ ละทักษะทาง
คลินิกรวมทั้งขาดความเชื่อมั่นต่อการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
นอกจากนี้ จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้และการปฏิบัติพยาบาล ในพยาบาลที่สำ�เร็จใหม่
และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤตพบว่า ไม่มี
ความเชื่อมโยงกันระหว่างความรู้ทางวิชาการกับการ
ปฏิบตั งิ านทางคลินกิ และพบว่าระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤตมี
ความสัมพันธ์กับค่าคะแนนความรู้ และการปฏิบัติงาน
ทางคลินิก15
จากการวิเคราะห์ในสถานการณ์ปัจจุบันของ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าพบว่า บุคลากรในทีมสุขภาพมี
วิธกี ารหย่าเครือ่ งช่วยหายใจทีแ่ ตกต่างกันไปตามความรู้
ความชำ�นาญและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล พยาบาล
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอบรมเฉพาะทางเกี่ยวกับการดูแล
ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ การเรียนรู้ส่วนใหญ่ได้จาก
การฝึกฝนด้วยตนเองในหอผู้ป่วย พยาบาลสำ�เร็จใหม่
ได้รับการฝึกสอนภายในหน่วยงานและจากพยาบาลที่มี
ประสบการณ์ ในหอผู้ป่วย ส่วนใหญ่เป็นการฝึกฝนด้วย
ทักษะการใช้เครื่องช่วยหายใจ นอกจากนี้พบว่า การ
ทำ�งานร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพยังไม่ชัดเจน
พยาบาลส่วนใหญ่ปฏิบัติตามแผนการรักษาของแพทย์
โดยไม่เข้าใจถึงเหตุผลของปฏิบัติทำ�ให้ความสำ�เร็จใน
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การหย่าเครื่องช่วยหายใจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้นผู้
วิจัยจึงมีสนใจที่จะศึกษาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การหย่าเครื่องช่วยหายใจของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยที่
ใช้เครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การดูแลผูป้ ว่ ยเกีย่ วกับการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจของการ
พยาบาลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาความรู้ของพยาบาลเกี่ยวกับ
กระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
2. เพือ่ ศึกษาการปฏิบตั ขิ องพยาบาลเกีย่ วกับ
กระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย
พื้นฐานกับความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลเกี่ยวกับ
กระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจ

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง บรรยายเพื่ อ
ศึกษาความรู้และการปฏิบัติรวมถึงปัจจัยพื้นฐานที่มี
ความสัมพันธ์กบั ความรูแ้ ละการปฏิบตั ขิ องพยาบาลเกีย่ ว
กับกระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจ โดยผู้วิจัยใช้ The
Nursing Role Effectiveness Model16 เป็นกรอบแนวคิด
โดยมุ่งที่การศึกษาปัจจัยเชิงกระบวนการซึ่งในที่นี้คือ
ความรูแ้ ละการปฏิบตั ขิ องพยาบาลเกีย่ วกับกระบวนการ
หย่าเครือ่ งช่วยหายใจ และศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเชิงโครงสร้างอันได้แก่ อายุ ระดับการศึกษาระยะ
เวลาการปฏิบัติงาน การอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่
ใช้เครื่องช่วยหายใจและการหย่าเครื่องช่วยหายใจ กับ
ความรูแ้ ละการปฏิบตั ขิ องพยาบาลเกีย่ วกับกระบวนการ
หย่าเครื่องช่วยหายใจ

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง บรรยาย
(Descriptive Research) เพื่อศึกษาความรู้และการ
ปฏิบตั ขิ องพยาบาลเกี่ยวกับกระบวนการหย่าเครื่องช่วย
หายใจและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพืน้ ฐานของ
พยาบาลกับความรู้และการปฏิบตั ขิ องพยาบาลเกี่ยวกับ
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2555
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กระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลพระ
นั่งเกล้าในหอผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่สามัญ หอผูป้ ว่ ยหนักศัลยกรรม
และอายุรกรรมทีม่ ปี ระสบการณ์ในการใช้เครือ่ งช่วยหายใจ
ของโรงพยาบาลพระนัง่ เกล้าจำ�นวน 6 หอผูป้ ว่ ย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเลื อ กจากประชากร 102 คน
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตามเกณฑ์ที่
กำ�หนดคือ 1) เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกีย่ วกับ
การใช้เครือ่ งช่วยหายใจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และ 2) ยินยอม
และสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจยั ได้กลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน
80 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามข้อมูลพืน้ ฐาน ประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ อายุ เพศ
ระดับการศึกษา สถานทีท่ ำ�งาน ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
และการอบรมระยะสั้นหรือเฉพาะทาง
2. แบบทดสอบความรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
ที่พัฒนาโดยทองเปลว กันอุไรและคณะ17 ประกอบด้วย
คำ�ถามจำ�นวน 30 ข้อ ลักษณะข้อคำ�ถามเป็นความรูเ้ กีย่ ว
กับการหย่าเครื่องช่วยหายใจคำ�ตอบมี 4 ตัวเลือก มีค่า
คะแนนระหว่าง 0-30 คะแนน เกณฑ์ในการพิจารณา
ระดั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การหย่ า เครื่ อ งช่ ว ยหายใจของ
Bloom18 แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับสูง 25-30 คะแนน
(ร้อยละ 80-100) ระดับปานกลาง 19-24 คะแนน
(ร้อยละ 60-79) ระดับตํา่ ค่าคะแนนตํา่ กว่า 18 คะแนน
(ตํ่ากว่าร้อยละ 60) เมื่อทดสอบความยากง่ายของแบบ
ทดสอบความรู้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้ สถิติ KR 20
ได้คา่ ความยากง่ายเท่ากับ 0.52 ซึง่ แสดงว่าแบบทดสอบ
มีความยากง่ายปานกลาง และค่าอำ�นาจจำ�แนก เท่ากับ
0.25
3. แบบสอบถามการปฏิบัติของพยาบาลใน
การหย่าเครื่องช่วยหายใจที่ดัดแปลงจากแบบสอบถาม
ของ สุนทรี  เจียรวิทยกิจ19 ประกอบด้วยข้อคำ�ถามเกี่ยว
กับ การปฏิบตั ขิ องพยาบาลในการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจ
จำ�นวน 56 ข้อ แบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะก่อนหย่าเครื่อง
ช่วยหายใจ ระยะทำ�การหย่าเครื่องช่วยหายใจ และ ระยะ
หลังการหย่าเครื่องช่วยหายใจ มี 4 ตัวเลือก มีค่าคะแนน
ระหว่าง 0- 236 คะแนน ใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับการ
ปฏิบัติของ Bloom (1981) เป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง  
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หมายถึงได้คะแนนตั้งแต่ 189-236 คะแนน (ร้อยละ
80-100) ระดับปานกลาง  142-188 คะแนน (ร้อยละ
60-79) ระดับตํ่า คะแนนตํ่ากว่า 142 คะแนน (ตํ่ากว่า
ร้ อ ยละ 60) เมื่ อ ทดสอบความเชื่ อ มั่ น ชนิ ด ความ
สอดคล้ อ งภายในในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ โดยใช้ ส ถิ ติ
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.95
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ภายหลังจากที่โครงร่างการวิจัยผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนของ
คณะพยาบาลศาสตร์และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแล้ว
ผูว้ จิ ยั เข้าพบ หัวหน้าพยาบาล หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยหนักและ
พยาบาลในหอผู้ป่วยที่คัดเลือก เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการศึกษาและวิธีการวิจัย
2. ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง แนะนำ�ตนเอง
ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ให้ข้อมูลและขั้นตอนของ
การทำ�วิจัย ให้แก่กลุ่มตัวอย่างในแต่ละหอผู้ป่วย โดย
แจ้งว่าผลของการวิจยั จะนำ�เสนอข้อมูลเป็นภาพรวมและ
ให้อิสระในการตัดสินใจจากพยาบาลกลุ่มตัวอย่างจน
เป็นที่เข้าใจแล้ว และเมื่อกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการวิจัยจึงขอให้กลุ่มตัวอย่างพิจารณาลงนามเซ็น
ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล
โดยให้ทำ �แบบทดสอบความรู้และแบบสอบถามการ
ปฏิบตั ขิ องพยาบาลในการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจ ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที–1 ชัว่ โมง ตรวจสอบความสมบูรณ์ และ
นำ�ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้ วิ จั ย ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาในการวิ เ คราะห์
ข้อมูลดังนี้ 1) ความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลเกี่ยว
กับการหย่าเครื่องช่วยหายใจ โดยแสดงค่าความถี่ ร้อย
ละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การทดสอบ
การกระจายของตัวแปร อายุ และระยะเวลาการปฏิบัติ
งาน ด้วยสถิติ Kolmogorov Smirnov 3) การทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ เพศ ระดับการศึกษา และ
การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วย
หายใจ กับความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลเกี่ยวกับ
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การหย่าเครื่องช่วยหายใจ ด้วยสถิติ Chi-Square และ
4) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ าน กับความรูแ้ ละการปฏิบตั ขิ องพยาบาลเกีย่ วกับ
การหย่าเครื่องช่วยหายใจ ด้วยสถิติ Pearson Product
Moment Correlation

ผลการวิจัย

ลั ก ษณะกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ลั ก ษณะของกลุ่ ม
ตัวอย่าง แยกตามหอผู้ป่วยที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติงาน
ดังนี้ หอผูป้ ว่ ยศัลยกรรมหญิง จำ�นวน 8 คน ศัลยกรรมชาย
จำ�นวน 13 คน  อายุรกรรมชาย จำ�นวน 15 คน อายุรกรรม
หญิง จำ�นวน 14 คน หอผูป้ ว่ ยหนักศัลยกรรม จำ�นวน 18
คน และหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม จำ�นวน  12 คน รวม
ทั้งหมด 80 คน  เมื่อจำ�แนกตามข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า
ทัง้ หมดเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 24-56 ปี อายุเฉลีย่
35 ปี (SD= 6.85) กลุม่ ตัวอย่าง ร้อยละ 56.25 อายุนอ้ ย
กว่า 35 ปี ร้อยละ 62.50 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ระหว่าง 1.5-32 ปี ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเฉลี่ย 13 ปี
(SD= 6.91) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.50 มีระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปีมากที่สุด และร้อยละ 97.50 มี
ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ลั ก ษณะของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งพยาบาลวิ ช าชี พ
จำ � แนกตามการอบรมการดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งช่ ว ย
หายใจพบว่า ร้อยละ 65.00 ไม่เคยได้รับการอบรม
ร้อยละ 35.80 เคยได้รบั การอบรมมากทีส่ ดุ คนละ 1 ครัง้
ร้อยละ 8.75 เคยได้รับการอบรมมากที่สุด คนละ 2 ครั้ง
ร้อยละ 1.25 เคยได้รับการอบรม 3 ครั้ง กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.50 ไม่เคยเข้าอบรมเกี่ยวกับเรื่อง
การหย่าเครื่องช่วยหายใจ และร้อยละ87.50 เห็นความ
สำ�คัญของความรู้เกี่ยวกับการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
มากที่สุด
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการหย่าเครื่องช่วย
หายใจ คะแนนความรู้ของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับ
กระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจอยู่ระหว่าง 5-19
คะแนน เฉลี่ย 13.38 คะแนน (SD= 3.03) ร้อยละ 70
คะแนนความรู้อยู่ในระดับตํ่า 5-14 คะแนน คะแนน
เฉลี่ย 11.82 คะแนน (SD= 1.96) ร้อยละ 30 คะแนน
ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 15-19 คะแนน คะแนน
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เฉลี่ย 17.00 คะแนน (SD =1.67) และไม่พบคะแนน
ความรู้ในระดับสูง ดังตารางที่ 1
การปฏิบตั ขิ องพยาบาลเกีย่ วกับกระบวนการ
หย่าเครื่องช่วยหายใจ ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 62.50 ปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับกระบวนการ
หย่าเครือ่ งช่วยหายใจ อยูใ่ นระดับดี โดยมีคะแนนระหว่าง
237-293 คะแนน  คะแนนเฉลีย่ 258.12 คะแนน (SD=
13.95) ร้อยละ 33.75 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลางโดยมีคะแนนระหว่าง 194-235 คะแนน คะแนน
เฉลี่ย 224.56 คะแนน (SD=11.38) และร้อยละ 3.75
มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับไม่ดี โดยมีคะแนนระหว่าง 169176 คะแนน คะแนนเฉลีย่ 172.67คะแนน (SD=3.51)
ดังตารางที่ 2
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพืน้ ฐานกับความ
รู้ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการหย่ า เครื่ อ งช่ ว ยหายใจของ
พยาบาล   เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้น
ฐานในด้านอายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน และระดับ
การศึกษากับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการหย่าเครื่อง
ช่วยหายใจพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน (p = .124,
.183 และ .532 ตามลำ�ดับ) อย่างไรก็ตามเมื่อทดสอบ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการอบรมกั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจ พบว่ามีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (c2 =11.397, p=.001)
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
ของพยาบาล เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างด้าน
อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงานและระดับการศึกษาและ
การอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ
กับการปฏิบตั เิ กีย่ วกับกระบวนการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจ
ของพยาบาล พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน (p = .388,
.170 และ .886 และ .160 ตามลำ�ดับ
ข้อค้นพบจากงานวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้ สรุป
ได้ว่าพยาบาลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้
ซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติที่ได้รับการ
รั ก ษาโดยการใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจอยู่ในระดับตํ่าส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 70) ที่เหลือร้อยละ 30 อยู่ในระดับปาน
กลาง ในขณะทีพ่ ยาบาลทีเ่ ป็นตัวอย่างกลุม่ นีม้ กี ารปฏิบตั ิ
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เกีย่ วกับกระบวนการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจอยูใ่ นระดับดี
(ร้อยละ 62.5) และปานกลาง (ร้อยละ 33.8) ในขณะที่
มีเพียงร้อยละ 3.75 เท่านัน้ มีการปฏิบัตอิ ยูใ่ นระดับไม่ดี
นอกจากนีย้ งั พบว่ามีเพียงปัจจัยทางด้านการอบรมเกีย่ ว
กับการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเท่านั้นที่มีความ
สัมพันธ์กับความรู้ (p =.001) ในขณะที่การอบรมไม่มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการหย่า
เครื่องช่วยหายใจ

การอภิปรายผล

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการหย่าเครื่องช่วย
หายใจ พบว่า อยู่ในระดับตํ่า  ร้อยละ 70 ของพยาบาล
มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจ อยู่
ในระดับตํ่า  และร้อยละ 30 มีความรู้อยู่ในระดับปาน
กลาง เรื่องนี้อธิบายได้ดังนี้ คือ กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่
สำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 97.5)
รวมทั้งไม่เคยได้รับการอบรมการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่อง
ช่วยหายใจและการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งจากข้อมูล
จะเห็นได้ว่าพยาบาลร้อยละ 62.5-65 ไม่เคยได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ และ
การหย่าเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยที่ผ่านมาซึ่งพบว่า พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต
ระบุปัญหาการขาดความรู้เกี่ยวกับการหย่าเครื่องช่วย
หายใจ ได้แก่ ความรูใ้ หม่จากงานวิจัย การประเมินความ
พร้อมก่อนการหย่าเครื่องช่วยหายใจ เทคนิคหรือวิธี
การหย่าจากเครื่องช่วยหายใจ  การใช้แนวปฏิบัติหย่า
เครื่องช่วยหายใจ  ทักษะที่สำ�คัญทางคลินิก และขาด
ความเชื่อมั่นต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
กระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจ14 นอกจากนี้ผลการ
ศึกษาทีท่ ดสอบความรูพ้ ยาบาลในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตในโรง
พยาบาลภูมภิ าคแถบยุโรปพบว่าพยาบาลมีคะแนนความ
รู้ในระดับตํ่าโดยเฉพาะเรื่องระบบหายใจ20 เช่นเดียวกับ
การศึกษาเรือ่ งการให้เหตุผลและตัดสินใจทางคลินกิ พบ
ว่าพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤต  มีความรู้ทาง
พยาธิสรีรวิทยาของระบบทางเดินหายใจ มีตั้งแต่ระดับ
ตํ่าถึงปานกลาง21,22,23
การปฏิบตั ขิ องพยาบาลเกีย่ วกับกระบวนการ
หย่ าเครื่องช่วยหายใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ
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62.5 ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลเกี่ ย วกั บ กระบวนการหย่ า
เครื่องช่วยหายใจอยู่ในระดับดี ร้อยละ 33.8 ปฏิบัติ
การพยาบาลอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง และร้ อ ยละ 3.8
ปฏิบัติการพยาบาลอยู่ในระดับตํ่า อธิบายได้ดังนี้ การ
ปฏิบัติพยาบาลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติ
เป็นประจำ�  ได้แก่ การดูแลและการเฝ้าระวังอาการ การ
จัดการบรรเทาความเจ็บปวด การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับ
สารนํ้าและอาหารซึ่งจากข้อมูลค้นพบว่าพยาบาลส่วน
ใหญ่ มี ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการ
รั ก ษา อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า งานในส่ ว นที่ เ ป็ น บทบาท
อิสระของพยาบาลได้รับการปฏิบัติน้อย เช่น การดูแล
ผู้ ป่ ว ยกรณี ที่ ผู้ ป่ ว ยได้รับสารอาหารที่มีพลังงานน้อย
กว่าความต้องการของร่างกาย   การดูแลให้ผู้ป่วยได้
รับการทำ�  range of motion ของแขนขา การจัดการให้
ผู้ ป่ ว ยลุ ก นั่ ง ห้ อ ยขาหรื อ ลงมานั่ ง เก้ า อี้ ข้ า งเตี ย ง การ
สนั บ สนุ น ให้ ญ าติ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลผู้ ป่ ว ย
ขณะหย่าเครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น นอกจากนี้เนื่องจาก
ในทางปฏิบัติในหอผู้ป่วยเหล่านี้ไม่มีการใช้แนวปฏิบัติ
การหย่าเครื่องช่วยหายใจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
จึงเป็นผลให้การสื่อสารระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพไม่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการนี้จำ�เป็นต้องอาศัยการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ข้อสังเกตเกีย่ วกับผลของการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับไม่ดี แต่การ
ปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับดี อาจเป็นไปได้ทวี่ า่ ลักษณะการปฏิบตั ิ
ของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤติส่วนใหญ่ใช้ทักษะทาง
เทคนิคค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยี
ในการตรวจวัดติดตามอาการ ซึ่งการใช้เครื่องมือเหล่านี้
อาศัยความชำ�นาญและประสบการณ์ซึ่งเมื่อปฏิบัติเป็น
ระยะเวลานานจะทำ�ให้พยาบาลเกิดความเคยชิน จึงพบ
ว่าพยาบาลสามารถปฏิบตั ไิ ด้ แต่ไม่สามารถเชือ่ มโยงการ
ปฏิบัติกับความรู้ที่เฉพาะเจาะจงได้ ทำ�ให้เมื่อทดสอบ
ความรู้อยู่ในระดับตํ่า สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการปฏิบัติพยาบาลใน
พยาบาลที่สำ�เร็จใหม่และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอ
ผูป้ ว่ ยวิกฤตพบว่าขาดความเชือ่ มโยงเกีย่ วกับความรูท้ าง
วิชาการกับการปฏิบัติงานทางคลินิก15

JOURNAL OF NURSES’ ASSOCIATION OF THAILAND, NORTH-EASTERN DIVISION

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพืน้ ฐานกับความ
รู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการหย่าเครื่องช่วย
หายใจ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานด้าน อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั แิ ละการอบรมเกีย่ ว
กับการดูแลผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่เครือ่ งช่วยหายใจกับความรู้ ปัจจัย
พื้นฐานด้านอายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาปฏิบัติ
งาน ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความรู้ และการปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
กระบวนการหย่าเครือ่ งช่วยหายใจ อธิบายได้วา่ เนือ่ งจาก
ระดับการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่ใส่เครื่อง
ช่วยหายใจ เป็นระดับที่ต้องอาศัย ความรู้ ความชำ�นาญ
เฉพาะทาง แต่เนือ่ งจากพยาบาลทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่ ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ม่เคยผ่านการศึกษา และอบรม
เฉพาะทางมาก่อน จึงทำ�ให้เมื่อระยะเวลาทำ�งานนานไป
อายุมากขึ้น จึงไม่ได้ทำ�ให้ความรู้และการปฏิบัติดีขึ้น
ถึงแม้ว่าในกลุ่มตัวอย่างนี้จะมีตัวอย่างที่จบการศึกษา
ในระดับปริญญาโท 2 คน แต่พบว่าระดับการศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์กับความรู้และการปฏิบัติ ซึ่งอธิบายได้ว่า
พยาบาลทีจ่ บการศึกษาในระดับปริญญาโท ไม่ได้จบการ
ศึกษาทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต จึงทำ�ให้ความ
รู้และการปฏิบัติไม่แตกต่างจากผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
การอบรมเกีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่เครือ่ ง
ช่วยหายใจ มีความสัมพันธ์กบั ความรูเ้ กีย่ วกับการหย่า
เครือ่ งช่วยใจในด้านความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมกับ
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจ พบ
ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.79 ที่ไม่เคยได้รับ
การอบรมการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ มีความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจระดับตํ่า  ใน
ขณะทีก่ ลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 62.50  ทเี่ คยได้รบั การอบรม
การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจมีความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจในระดับปานกลาง
สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่าพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
ในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาล
เอกชนกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมเฉพาะทางมีความรูแ้ ตก
ต่างจากพยาบาลกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม21,22,23
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วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อเสนอแนะ

1. พยาบาลควรได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ
เนื่ อ งในด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะผู้ ป่ ว ยเฉพาะทางการ
พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้
ทางทฤษฎี กรอบแนวคิดทางการพยาบาลที่ควบคู่และ
บูรณาการไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดย
เฉพาะพยาบาลสำ�เร็จใหม่หรือผูท้ มี่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการ
ดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
2. พยาบาลควรได้ นำ � แนวปฏิ บั ติ ก ารหย่ า
เครือ่ งช่วยหายใจมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานทีด่ แู ลผูป้ ว่ ย
ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
3. ในการวิจัยต่อไป ควรศึกษาผลลัพธ์ของ
การหย่ า เครื่ อ งช่ ว ยหายใจทั้ ง ผลลั พ ธ์ ท างคลิ นิ ก และ
ผลลัพธ์ด้านโรงพยาบาลเพื่อค้นหาปัญหาและปรับปรุง
ให้ดีขึ้นโดยการนำ�แนวปฏิบัติที่พัฒนาจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาใช้
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ตารางที่ 1 จำ�นวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการหย่า
เครื่องช่วยหายใจ (n=80)
ระดับความรู้
(คะแนน)

จำ�นวนตัวอย่าง
(คน)

ร้อยละ

พิสัย

+SD

ระดับตํ่า (< 18)
ปานกลาง (18-23)
สูง (24-30)
รวม

56
24
80

70.00
30.00
100.00

5-14
15-19
5-19

11.82 + 1.96
17.00 + 1.67
13.38 + 3.03

ตารางที่ 2 จำ � นวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับ ของการปฏิ บั ติข องพยาบาลเกี่ ยวกั บ
กระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจ (n=80)
จำ�นวนตัวอย่าง
ระดับการปฏิบัติ
ร้อยละ
พิสัย
+SD
(คน)
ไม่ดี
3
3.75
169-176
172.67 + 3.51
ปานกลาง
27
33.75
194-235
224.56 + 11.38
ดี
50
62.50
237-293
258.12 + 13.95
รวม
80
100.00
169-293
243.59 + 24.74
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Abstract

This descriptive study aimed to investigate knowledge and practices of nurses and factors relating to
knowledge and practices of nurses in weaning patients from ventilator. The nursing role effective model was
used as a conceptual framework.  A purposive sample of 80 nurses from 6 wards who had experiences in caring
of patients with ventilator was recruited for this study. The instruments used to collect data included personal
information sheet, knowledge, test and questionnaire. Data were analyzed by using Pearson product moment
correlation and Chi-square.
The findings showed that 70% of nurses had a low level of knowledge whereas the rest 30% had a moderate level of knowledge. Regarding practices 62.5% had a high level of practices, the rest were at a moderate
level. Experience of training in caring of patients with ventilator was the only factor that found correlated with
knowledge of nurses. The findings of this study will be benefit to nursing staff development.
Keywords: knowledge and practices, weaning ventilator
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